
 «Ε Κ Α Σ…» 
 

Τα γεγονότα είναι σαφή: 
«Ακόμα και στον επιπόλαιο πόλεμο το 1897, ήταν 

προφανές και βεβαιωμένο ότι οι Έλληνες ήξεραν τι 
πολεμάνε ή γιατί πολεμάνε. Το ίδιο, φυσικά, και στους 
μεγάλης τόλμης και ανδρείας πολέμους του 1912-13. 
Αλλά και στη μεγαλεπίβολη απερισκεψία της 
Μικρασιατικής Εκστρατείας. Και στο απίστευτο 
κατόρθωμα να συντριβούν οι Ιταλοί στα βουνά της 
Βόρειας Ηπείρου το 1940». (1)   
 Προσηλωμένοι λοιπόν στα ιδανικά μας. Τις αξίες 
μας. 
 «Σε όλες τις περιπτώσεις οι Έλληνες ήταν 
αποφασισμένοι να θυσιαστούν για «κάτι», που χωρίς 
αυτό  η  ζωή  δεν  έχει  νόημα: Η  α ί σ θ η σ η  π α τ ρ ί -
δ α ς. Όχι η έννοια ούτε το συναίσθημα: η αίσθηση. 
Σήμερα, και μόνο με το άκουσμα της λέξης «πατρίδα» 
όλοι κουμπωνόμαστε (2) 
 Τι άλλαξε άραγε; 
 Στης σημερινής ζωής τα ξέφωτα. Τι λάμπει; 
  Νέον Μολώχ αναζητούμε; 
 Χρυσόν  μόσχον; 
 Για να κάνουμε τι; 
 Να παραμερίσουμε όλα εκείνα που τόσο όμορφα 
διανθίζουν της Ιστορίας μας τι πτυχές; 
 Πού θα πάνε τα: 
 «Ελλήνων προμαχούντες Αθηναίοι Μαραθώνι», 
 «Ή ταν, ή επί τας», 
 «Χαμαί πέσε… αυλά», 
 «Μολών λαβέ», 

«Τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι» 
«Την πόλιν σοι δούναι». 
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Αυτά (ευτυχώς) δεν σταματούν. Αναδιαμορ-
φώνονται. Εξελίσσονται με την είσοδο  του χριστια-
νισμού στου ορίζοντά μας τις υπώρειες. 

Προκύπτει λοιπόν θέμα σωτηρίας. Αφού «ούκ έχει 
μάντιδα δάφνων» (3) 

Ναι, αλλά η σωτηρία εξασφαλίζεται με ατομικά 
επιτεύγματα «αρετών». Αρετή είναι η ατομική 
πειθάρχηση σε Νόμο με αλάθητες υπαγορεύσεις και 
απαγορεύσεις. Για το Ισλάμ και για τη Δύση αλήθεια 
είναι η ορθότητα. Δύση και Ισλάμ συγγενεύουν 
συναρπαστικά, με ομοιότροπη την υποταγή τους στην 
αυθεντία του Πάπα ή των «Γραφών» ή του «κοινωνικού 
συμβολαίου» ή κάποιου Αγιατολάχ. (4) 
 Οι κίνδυνοι τούτοι τρομοκρατούν μερικούς. 
Προκύπτουν όμως μεγάλα αναστήματα, που θυσιάζονται, 
όταν χρειάζεται. 
 Θαυμάσαμε στα μικράτα μας τους Πατέρες της 
Εκκλησίας μας (Χρυσόστομον κ.α.). Τον Μ. Φώτιον. Τον 
Μάρκον Εφέσου τον Ευγενικόν. Τον Γρηγόριον τον Ε’. 
Τον Κυπριανόν «Επιλείψει με διηγούμενον ο χρόνος». 
 Συνελόντι είπειν, «Ο μόνος πραγματικός αντί-
παλος του Ισλάμ και της Δύσης είναι η Εκκλησία» (5) 
 Αναλύει η Εκκλησία το ελληνικό νόημα της λέξης 
αλήθεια: Είναι η γνώση που μετέχεται εμπειρικά, είναι η 
κοινωνούμενη βεβαιότητα, όχι χρηστικά συμφωνημένη 
ορθότητα κατανόησης». (6) 
 Και ο καθηγητής συμπληρώνει: 

«Ιστορική σάρκα της Εκκλησίας είναι η ελληνική 
γλώσσα. Όχι μια γραμματική, συντακτικό και λεξιλόγιο, 
γλώσσα είναι πάντα ο λαός που τη μιλάει. Έχοντας 
βάναυσα καταστρέψει τη γλώσσα μας, οι σημερινοί 
Ελληνώνυμοι νομίζουμε ότι αντίπαλός μας επίβουλος 
είναι οι Τούρκοι, το Ισλάμ. Τη γλώσσα την άλωσε η 
Δύση αφανίζοντας ιστορικά τον Ελληνισμό: Λέμε 
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«εκκλησία» και εννοούμε «επικρατούσα θρησκεία». 
«Δημοκρατία» και εννοούμε «αντιπροσωπευτικό σύστη-
μα». «Πίστη» και εννοούμε ατομικές πεποιθήσεις, 
ιδεολογικές βεβαιότητες, όχι άθλημα εμπιστοσύνης» (7) 
 Διεξήλθαμε εν πετώντι καλάμω γεγονότα 
ιστορικά. Πρωτοφανή Μοναδικά. 
 Μήπως είναι καιρός να προχωρήσουμε στο: δια 
ταύτα; 

«Σιωπηλά και αθόρυβα, ένας Αρχιεπίσκοπος θα 
μπορούσε να αλλάξει την ιστορική πορεία των Ελλήνων. 
Αν άρχιζε να διδάσκει στους νάρθηκες την ελληνική 
γλώσσα, στην ιστορική της ενοείδεια, σαρκωμένη στην 
ποίηση της λατρείας». (8) 

Και τούτο, ώστε να διαστείλει την «πατρότητα» 
από την «παιδαγωγία», την επισκοπική «σύνοδο» από το 
«επιτελείο στελεχών» (9) 

Τι δέον γενέσθαι λοιπόν; Έντονος ο προβλη-
ματισμός. 

Αντάξιοι των προγόνων; 
Ή οπαδοί της ήσσονος προσπαθείας; Για μιαν 

άβλυνση γεγονότων; 
Μήπως θα συμβεί αυτό, που νομπελίστας 

συγγραφέας γράφει: 
«Οι νεκροί μας…. και θα πάνε να τσιμπήσουν»; 

(10) 
Ν’ ακούσουμε και μια νεανική φωνή; 
«Χρόνια τώρα πηγαινοέρχομαι στην Εκκλησία  
και τρέμω την κόντρα μαζύ Σου: 
αναρωτιέμαι θα νικήσει ποιός;  
Η αγάπη μου σε Σένα ή σε μένα». (11) 
Και: 
«Ανήκω σ’ αυτούς που πέφτουν στα πόδια Σου 
 για να ζητήσουν 
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 όμως δεν ανήκω σ’ αυτούς που ξαναπέφτουν για  
να πουν ευχαριστώ. 

Έλαβα την ίαση κι έφυγα. 
Ποτέ ξανά δε γύρισα να Σε κοιτάξω» (12) 
 Κατάληξη; Δύο σημεία: 
    α.  Ανάγκη άμεση επιστροφής στον Πατέρα. Τα 
ιδανικά. Τις αξίες.  
    β.     «Η βεβήλωση της Αγίας-Σοφίας από τον Ερτογάν 
είναι πταίσμα» (13) 
 Τελικά, «για Λακεδαιμονίους θα μιλούμε τώρα» 
(14); Και «Κόκκινη Μηλιά»; 
 «Εκάς οι βέβηλοι».   

+ ο π.Γ. 
________________________ 
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